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بسم اهلل الرحمـــن الرحيم 

مقدمة 

الحمد هلل رب العالمين ،وصمى اهلل وسمم وبارك عمى المبعوث رحمة لمعالمين ، وعمى آلو وصحبو 
:- أجمعين  وبعد

فنعمة العقل من أعظم النعم وأجميا ، فمواله لكان البشر في عداد العجماوات التي سخرت لمنافع 
الخمق ، فبليجوز استخدام ىذه النعمة في كفر المنعم ، بل القول السديد والمنيج الرشيد ىو كمال 

. التسميم لرب ىذه النعمة ،وتسخيرىا في فيم ماأنزل اهلل تعالى عمى رسمو من  النور واليدى
وكم عانت العقول وتخبطت في التيو حين لم تستضئ بالنور اإلليي ، فكان نتاجيا عقيما أوصل 

. أىمبو إلى الحيرة والشك الذي الزميم فمم بفارقيم البتة ولن يفارقيم حتى يعودوا إلى نبع النور والفبلح
لقد عانى ىؤالء ومازالوا بعانون من االضطراب والشك والحيرة ،كما عانت منيم األمة في قديم 

تاريخيا وحديثو حبن نشروا فكرىم وبثوا أقواليم وآراءىم في ثنابا كتبيم وطيات مقاالتيم ،ساعدىم 
عمى ذلك ماحدث في ىذه األعصار من سيولة االتصال ،وفتح التقنية آفاقيا الرحبة لكل غث 

. وسمين 
وحين سطرت ىذه الكممات وقفت عمى عددمن المعاصرين تأثر وأثر في ىذه المدرسة العقمية 
المشككة في الوحي اإلليي ووجدت في ىذا المذىب ضالتيا ،وجعمتو مطيتيا إلى التنصل من 

. تكاليف الشريعة والثواب والعقاب اإلليي 

أرجو أن أوفق إلى بيان بطبلن بعض مقوالتيم في ىذا البحث المختصر ،وأن يعصمني وكل من 
.  قرأه من مضبلت الفتن ،إنو سميع مجيب

 

:- منزلة العقل في شريعة اإلسبلم

منزلة العقل في شريعة اإلسبلم الينكرىا إال مكابر أو جاحد ، ويمكن تجمية أىمية العقل عند الشارع 
:- في الخبلل التالية

، ثم إنو . وجعميا مدركة معقولة لو .وخاطبو بأصول الشرع وفروعو .جعمو مناط التكميف
أسقط عن فاقده التكميفات الشرعية 



 أن الشريعة جاءت بالمحافظة عمى الضرورات الخمس ، والعقل أحدىا ،فقد حرمت
نما جاءت .الشريعة كل مايغيره من مسكر أو مخدر وجعمت عمى ذلك عقوبات رادعة وا 

:- بذاك ألمور
. أنو مناط التكميف فإذا ذىب لم يعد لخطاب الشرع موضعا يتوجو إليو -أ
أن العقل جزء من البدن ،وقد حرم اهلل تعالى االعتداء عمى البدن ألنو ليس ممكا - ب

. لممخموق بل لمخالق
 األمر في نصوص كثيرة بإعمالو وعدم إىمالو .
 ماتضمنو الشرع من األدلة العقمية التي تعجز عنيا عقول البشر ،مما يبين

. منزلةاالستدالل العقمي 
ومع كل ىذاليست سمطة العقل مطمقة ، فميس لو أن يستقل بمعرفة ماينفعو ويضره في المعاش 
أو المعاد ،فأعظم نعم اهلل تعالى عمى عباده أن أرسل إلييم رسمو وأنزل عمييم كتبو ،ولوال ذلك 

ومتى قبل العقل ىذا الوحي واىتدى بو فيو من خير .لكان البشر بمنزلة األنعام بل أسوأ حاال 
 ومن البراىين عمى أن العقل اليمكن أن .)(البرية ،وىو دليل استقامتو وصحتو ، والعكس بالعكس

:- يستقل بمعرفة مايصمحو 
 أن النبي صمى اهلل عميو وسمم ىو أكمل العالمين عمما وأرجحيم عقبل ، لكن اهلل أخبر في

َوَكَذِلَك َأْوَحْيَنا }: قال تعالى.كتابو أنو قبل أن يوحى إليو ماكان بدري ماالكتاب والاإليمان
يَماُن  ْن َأْمِرَنا َما ُكنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َواَل اإْلِ فكيف بمن ىو   . ٥ٕ: الشورى {ِإَلْيَك ُروحًا مِّ

ُقْل ِإن َضَمْمُت  }:بل قال اهلل تعالى حاكيا عنو صمى اهلل عميو وسمم !دونو عقبًل وعممًا ؟
ِن اْىَتَدْيُت َفِبَما ُيوِحي ِإَليَّ َربِّي ِإنَُّو َسِميٌع َقِريٌب    . ٥ٓ: سبأ{َفِإنََّما َأِضلُّ َعَمى َنْفِسي َواِ 

وعمى ىذا فأصحاب المعقول يزعمون أنيم يؤمنون بما جاء بو ىذا الرسول الكريم صمى اهلل 
عميو وسمم ثم يخالفونو في وجوب تقديم الشرع عمى العقل ،وىو جمع بين 

فكأنيم يتيمون النبي صمى اهلل .اإليمان بأحدىما اليجتمع مع اإليمان باآلخر.متناقضبن
عميو وسمم بأنو ينطق بما اليريد منيم أن يفيموه ، بل يعتمدون عمى عقوليم في فيمو ، 

 .)(وذلك اتيام خطير
ثم إن ىؤالء العقميين ينقاد أحدىم لكبلم أطباءاألبدان مع عمميم باحتمال خطئيم ، بل ينقاد 
بعضيم لبعض ،فكيف التنقاد عقوليم لؤلنبياء المعصومين عمييم الصبلة والسبلم الذين ىم 



أعمم بما يصمح الخمق من أنفسيم ،فيؤالء يؤمنون بعصمة الرسل لكنيم اليتبعون ماجاؤوا بو 
 .)(،وىذا محال

 البالعقول  قال تعالى - عمييم السبلم- أن اهلل تعالى أقام الحجة عمى العباد بالرسل:{ 
ٌة َبْعَد الرُُّسِل َوَكاَن الّمُو َعِزيزًا َحِكيماً   {رُُّسبًل مَُّبشِِّريَن َوُمنِذِريَن ِلَئبلَّ َيُكوَن ِلمنَّاِس َعَمى الّمِو ُحجَّ

فمو كانت   . ٥ٔ: اإلسراء {َوَما ُكنَّا ُمَعذِِّبيَن َحتَّى َنْبَعَث َرُسوالً  }:  وقال تعالى٦٥ٔ: النساء
 )(.العقول كافية في الحجة لما أرسل اهلل تعالى الرسل

والداعون إلى تمجيد العقل إنما ىم في الحقيقة - : رحمو اهلل-  قال اإلمام ابن تيمية 
ال لما  يدعون إلى تمجيد صنم سموه عقبل ،وماكان العقل وحده كافيا في اليداية واإلرشاد وا 

 )(ىـ.أرسل اهلل رسبل 
 وىم أكمل ىذه األمة بعد نببيا – كان الصحابة وسمف ىذه األمة رضي اهلل عنيم –

يحذرون معارضة الشرع بالعقل في أخبار ونصوص تبمغ مبمغ التواتر المعنوي ،مما يجعل 
االعتماد عمى العقل أمرًاغيرممكن عندىم،وفييم من شيد تنزل الوحي،وىم أرجح 

 .)(عقوالوأصوب رأيا ممن بعدىم
 

:- العبلقة بين العقل والشرع
:- العبلقة بين الشرع والعقل يمكن تمخيصيا في أمرين 

تقدم أن الشارع لم ييمل العقل ،بل جعمو في منزلة عمية كما أشرت : منزلة العقل من الشرع : األول
. ،اللكمالو واستغنائو عن الشارع بل ألنو المخاطب بأصول الشرع وفروعو

لم يدع الشرع العقل تائيا ىائما في ميامو الفكرالتي التقف عند حد ، : منزلة الشرع من العقل:الثاني
خصوصًا مالو عبلقة باألمور الغيبية، بل نظم العبلقة ووضع األمر في نصابو ،ألن العقول اليمكن 

وقد . أن ينتظميا فكرواحد ،والأن تتفق عمى حقيقة غيبية واحدة التقع تحت طائمة النظر والتجربة 
ىذا األمر فذكر أن العقل شرط في معرفة العموم ،وكمال وصبلح - رحمو اهلل- بين اإلمام ابن تيمية 

األعمال ،وبو يكمل العمم والعمل ،لكنو ليس مستقبل بذلك ،فيو غريزة في النفس وقوة فييا بمنزلة قوة 
البصر التي في العين فإن اتصل بو نور اإليمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل بو نور الشمس 
ن عزل بالكمية كانت األقوال  ن انفرد بنفسو لم يبصر األمور التي يعجز وحده عن دركيا ،وا  والنار ،وا 
واألفعال مع عدمو أمورًا حيوانية ،فاألحوال مع عدمو ناقصة ،واألقوال المخالفة لو باطمة فمن أسرف 

فيو قضى بوجوب أشياءوجوازىاوامتناعيالحجج عقمية بزعميم اعتقدوىاحقاوىي باطل،وعارضوا 



بياالنبوات ،والمعرضون عنو صدقوا بأشياء باطمة ،ودخموا في أحوال وأعمال فاسدة ،وخرجوا عن 
 )(.التمييز الذي فضل اهلل بو بني آدم عمى غيرىم 

وبيذا حفظ الشارع العقل من الطرفين كمييما ،فمم يمغو ألىميتو ،ولم يترك لو الحبل عمى الغارب في 
دراك الحقائق لسببين عدم اتفاق العقول البشرية : ضعفو عن ىذا األمر ، واآلخر:أحدىما : تصور وا 

.  عمى إدراك الحقائق والمصالح الغيبية
:- تعريف العقبلنيين

نسبة إلى العقل ، مذىب فكري يزعم إمكان الوصول إلى معرفة طبيعة الكون والوجود عن :العقبلنيون
طريق االستدالل العقمي المجرد دون المجوء إلى الوحي اإلليي أو التجربة البشرية ،وكذلك إخضاع 

فاإلدراك العقمي عندىم سابق عمى .كل شيء في الوجود لمعقل إلثباتو أو نفيو أو تحديد خصائصو 
وبناًء عمى ىذا اليؤمنون بالمعجزات والخوارق ،وينبغي أن تختبر العقائد .اإلدراك الحسي المجسد 

. فيم مناوئون لؤلديان السماوية كميا .عندىم اختبارًا عقميا 
ن كان لطغيان الكنيسة أثر في انتشار ىذا المذىب باعتباره ردة فعل ليذا الطغبان إال أن  وىو وا 

فيو مذىب قديم متجدد ، وجد عند فبلسفة اليونان ،زتجدد في العصر الحديث .جذوره قديمة جدا 
،وفي المجتمع اإلسبلمي تأتي " م1716ليبينز "،واأللماني " م1650ديكارت ت"عمى يد الفرنسي 

المعتزلة في طميعة المدرسة العقمية إذ تؤول النصوص من الوحيين حين تخالف العقل ،وتأثرىم 
   )( .بالفمسفة اليونانية ظاىر 

ن اختمفت في االسم ، ومنيا  وىذا المنيج العقمي تفرعت عنو مذاىب أخرى اتفقت معو في المشرب وا 
ىو مذىب جديد بدأ في مطمع ىذا القرن :مايعرف بالعصرية حيث يعرفيا األستاذ يوسف كمال بقولو

، قرن اليزيمة والضياع ، وىو في جوىره إحياء آلراء الخوارج والمعتزلة ، تولى أمره رجال أريد ليم 
يندر أن تعرف أحدىم دون أن تحس منو بشعور من يظن أنو . الصدراة في المكان والرواج في الفكر

مجدد ، وأنو لم يسبق إلى فكره وقد بدأت دعوة العصرية في النصف األخير من القرن التاسع عشر 
سيد أحمد خان ،الموظف لدى السمطة اإلنجميزية ، وكان متيما بعاداتيم وبأخبلقيم : في اليند عمى يد

:- وكانت دعوتو تقوم عمى محاور ثبلثة. 
 تأويل القرآن عمى مقتضى عموم العصر التجريبية الفمسفية  .
 إبعاد السنة عن مجال الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتشكيك فييا ورفض كل

. ماال يوجد منيا في القرآن



 ىدم أصول الفقو وتشويو الفقو وفتح الباب لمقول في الدين بالرأي ، فيو عمى ذلك يقدم 
تفسيرا عصريا لمقرآن ، يحمل فيو القرآن عمى قوانين الطبيعة حسب مدركات الناس في ذلك 

بنظرية دارون ، ويؤول المعجزات بالحسي ، - عميو السبلم-الوقت ؛ فيفسر قصة آدم 
ويقسم . ويصور المبلئكة عمى أنيا قوى الطبيعة ، والنبوة عمى أنيا ممكة تنمو بجيد الفرد 

منيا خاص باألمور الدينية ومنيا خاص باألمور الدنيوية ، واألخيرة يرى : األحاديث نوعين 
أنيا ال تدخل في ميمة الرسول بحال ، وبذلك ال يعترف بحد الرجم والحرابة ويبيح الربا ويقيد 

وىو ال يعترف باإلجماع كمصدر من مصادر التشريع ، ويرى الفقو من . تعدد الزوجات 
.   صنع بشر ال يتجاوز زمانيم ، ويدعو لفتح باب االجتياد بالرأي دون قيد

ونستطيع تصويرىا ببساطة عمى أنيا رجعية إلى الوثنية القديمة في جاىمية حديثة  : قال 
 ثم ذكرأن مما استبان لو أن أولئك العصريين ينحون منحى المعتزلة في تقديم العقل عمى النقل ، 

وفي تقديم المصمحة عمى نصوص الشرع ،ويرون أن الدين الكامل يمزم منو أن يتماشى مع 
مع أن الصواب ىو العكس لو كانوا يعقمون،وليم عبارات واتجاىات منحرفة !!! العقول القاصرة

زائغة ، ومواقف سيئة مع السنة النبوية ، وكذا مع قضايا أخرى جاء الشرع ببيانيابيانا شافيا 
وبعقوليم المستغربة عمدوا لمتقدم بين يدي النصوص الشرعية - أعني العصريين - ،لكنيم 

فعجبا لمعصريين في ىذا العصر، إنيم مصرون -. بزعميم - تمشيا مع واقع المدنية المعاصرة 
 )(اىـ..عمى أن يضعوا اإلسبلم في ذمة التاريخ عمى رفوف التراث يشار إليو وال يعمل بو

وماالحداثة سوى فرع آخر من فروع المدرسة العقمية ،فيي مذىب ولد في رحم العقبلنية ،وأكثر 
مايميزه أنو أدبي فكري عمماني ، تأثر بمزيج من األفكار الغربية كالماركسية والوجودية 

والداروينية ،مع شيء من المذاىب األدبية والفمسفية ، وتيدف إلى تحطيم كل القيم الدينية 
واألخبلقية واإلنسانية بحجة أنيا قديمة بالية ،وتأويل تصوص الوحي بما يتناسب مع المذىب 

فيي خبلصة .الحداثي ،كل ذلك لتبنى الحياة عمى اإلباحية والفوضى والغموض باسم الحرية 
ألسوأ المذاىب الفكرية العبثية التي تتحدث عن البلوعي في غيبة الوعي والعقل ،وىم في حالة 
عداء دائم لمماضي والقديم ،وىي نتاج طبيعي لعزل الدين عن الدولة في أوربا وظيور القمق 

    )(.والشك في حياة الناس ،مما جعميم يمجؤون لممخدرات والجنس ويجدون فييما متنفسا
  

:- بعض العقبلنيين المعاصرين وأحاديث الصحيحين



بعد ىذه اإللماحة اليسيرة عن العقل والعقبلنيين ،الحق يقال أن المنيج العقمي لو أتباع وأنصار 
كثر ، السيما في ىذا العصر الذي فشت فيو العموم الدنيوية ،وطغت عمى كثير من جوانبو 
عجابا بما بمغتو من  الحياة المادية ، مما زاد ىذه العقول افتتانا بالعموم المادية التجريبية ،وا 

حضارة دنيوية ، فحاولوا التنصل من الشرع وأحكامو ظنا منيم أنو يقف في طريق وصوليم إلى 
ىذه الحضارة المزعومة ، ثم أرادوا إخضاعو لمعقل البشري بزعم المساواة بينو وبين العمم 

وفي الوقت الذي كثرت فيو ىذه األقبلم ،وانتشرت بحكم وسائل االتصال المتاحة المتيسرة .المادي
،إالأنيا أماطت المثام عن وجييا القبيح ، بتيافت حججيا ، ونفور العقول الصحيحة من مذىبيا 

.   المنبوذ
،وحاول افتعال التناقض بين النصوص الصحيحة بنظرة عقمية )( يقول أحدالذين تبنواىذاالمنيج العقمي

فيذاالحديث وغيره مما ىو متعمق بالموضوع نفسو  : )("ناقصات عقل ودين"بحتة معمقا عمى حديث 
الشك أنيا أحاديث باطمة لتصادميا بشكل صريح مع القرآن الذي نظرلؤلنثى نظرتو لمذكر عمى حد 

َمْن َعِمَل َسيَِّئًة َفبَل ُيْجَزى ِإالَّ  }:قال تعالى.سواء من كونيما ليما صفة اإلنسانية وخاطبيما بيذاالشكل
ِمْثَمَيا َوَمْن َعِمَل َصاِلحًا مِّن َذَكٍرَأْوُأنَثى َوُىَو ُمْؤِمٌن َفُأْوَلِئَك َيْدُخُموَن اْلَجنََّة ُيْرَزُقوَن ِفيَيا ِبَغْيِر ِحَساٍب 

اىـ .والمدقق في األحاديث المذكورة يجد أنيا من وضع رجل متحامل عمى جنس النساء  . ٤ٓ:غافر{
)( 

زعم فيو ،تحرير العقل من النقل ،قراءة نقدية لمجموعة من أحاديث البخاري ومسمم :ألف كتاباسماه 
أن الحديث غير السنة من حيث الداللة والتعامل مع كل منيما ،فالرسول صمى اهلل عميو وسمم لو 

وبالتالي ليس الحديث وحيا  (القرآن)سنة وليس لو حديث ،ألنو لبس لو أن يحدث بغير حديث اهلل 
نما الوحي ىو القرآن فقط  وأخيرًا قام الباحث بعرض خمسين حديثًا من البخاري ومسمم .من اهلل ،وا 

وناقش الحديث من خبلل المتن وليس ، وناقشيا معتمدًا عمى القرآن والواقع والتفكير، كنموذج ومثال
وذكر أنو ال ، ألن األصل في صحة الحديث ىو المتن وليس السند، السند كعادة عمماء الحديث

 .)(قداسة وال صحة لمطمق سوى لكتاب اهلل فيو حبل اهلل المتين
و :وىو ينادي بيذاالمذىب بملء فيو في مقالة لو - وليس أسعد حظا من سابقو - )(ويقول اآلخر

 (المجرد)و أدنى درجات الموت ىو مفارقة العقل الحسي ، في حياتنا (الموت)لكنا نمارس بعضًا من 
ىنا نقرأ . الوارد تأليفا في مقدمة سورة العمق (الجمع بين القراءتين)و ذلك عبر منيج  (المسدد)باتجاه 

و تمك ىي ، فنكتشف تدخل الخالق في الخمق (اقرأ باسم ربك الذي خمق)برؤية الخالق  (كمية الخمق)
قراءة  (اقرأوربك األكرم الذي عمم بالقمم)بوجوده وحركتو في الخمق  (الخالق)و نقرأ ، (القراءة األولى)



والقمم موضوعي صارم في استدالالتو العقمية و مناىجو ، في الظواىر، وجودىا وحركتيا و غاياتيا
فيؤسس . (ادعوني استجب لكم)فينفعل الخمق بالخالق و يتفاعل الخالق بالخمق ، العممية االستقرائية

. لمنيج الحق في الخمق صراطًا مستقيماً 
اإلليية حيث يتشيأ  (المشيئة)بين القراءتين وىومبتدأ نبوة العقل في عالم ىو عالم  (التأليف)ذلك ىو 

و ، فبل نرى التدخل اإلليي بالعين المجردة و لكن ننظره بالعقل المسدد، كل شيء بظواىره وقوانينو
 )(اىـ.فالرؤية حسية و النظر تدبر عقبلني، الرؤية غير النظر

أبدًا بحيث قال  (قاعدة)ال تبني عميو  (استثناء  )فالشيادة النصفية ىنا :ثم يفصل ماسبق فيقول 
ىم من ينقصيم العقل حين لم :والحقيقة (النساء ناقصات عقل ودين )البعض و ليس رسول اهلل 

 )(اىـ .يتفكروا بكبلم اهلل في الدين والقرآن
وىو الذي يدعو في مقالة لو إلى مايسميو بمنيج االسترجاع النقدي ، ويقصد يو استرجاع القرآن 
استرجاعا  ينقد بو مالم يوافقو من السنة النبوية ، ألن السبب في كثرة األباطيل والموضوعات ىو 

إن : غياب ىذا المنيج ، مماساىم في جعل ىذه الموضوعات المدسوسة دينا يتعبد هلل بو ،يقول 
" المنحولة"مشكمة المسممين ما بعد الحقبة النبوية الشريفة وحقبة الخمفاء الراشدين ، مع األحاديث 

ال يأتيو الباطل من بين "الذي " المعصوم"كما قررىا القرآن " فروعو"و " أصول الدين"والتي تدس عمى 
ىي تمامًا كمشكمة المسيحيين مع الدس الذي أصاب نصوص اإلنجيل ، فأخرج ".يديو وال من خمفو 

غير أن المفكرين األوروبيين قد ممكوا الجرأة الكافية .إلى التثميت البلىوتي" التوحيد"المسيحية من
وبنفس ىذه األدوات المنيجية .عبر أدوات معرفية معاصرة " استرجاعًا نقديًا "السترجاع تراثيم الديني 

المعرفية في االسترجاع النقدي ، وكما فعل القرآن نفسو تجاه التراث الديني السابق عميو ، يتطمب 
 )( اىـ.الموقف الراىن العودة إلى القرآن المعصوم ، وبما يتجاوز الدس عبر منحوالت األحاديث 

نما .دون حجة أو برىان عممي.لقدضرب بمعولو األحمق شجرة أصميا ثابت وفرعيا في السماء وا 
.  بكبلم عقمي 
وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة "فالعبد أبكم ال عنده حرية تعبير، وماذا يقول اهلل : ويقول أيضا

ىل تشكربالتقميد واالتباع واالمتثال؟ إذا أنت لم .. بإظيار النعمة.. كيف تشكر؟" لعمكم تشكرون
لذلك ،اهلل سبحانو وتعالى .. التقف ما ليس لك بو عمم: تشكر، أين السمع والبصر والفؤاد وأين
فمصدر المعرفة .." ياأييا الذين آمنوا ال تقولوا راعنا. " يرفض كممة راعنا أن تطمق عمى الناس

 .)(.كمكم راع وكمكم مسؤول عن رعيتو: والتفكر يرفض كممة راعي ورعية، وعندك خمسة صحاح فييا
اىـ ولست أدرك العبلقة بين اآلية والحديث ، فاآلية ذكرت كممة راعنا ، ....جعموا الناس بمرتبة بيائم 



نما نيي عنيا المسممون ألنيا كممة كانت الييود تستعمميا لمعنى باطل ، ولم أقف في  أي انتظرنا وا 
كتب التفسير عمى المعنى الذي أراده الكاتب إال في قول ضعيف غير معتمد وىو أن الييود 

حفظ :يقصدون أن النبي صمى اهلل عميو وسمم راعي غنم ، لكنو معنى بعيد ، ثم إن معنى الرعي ىو 
الغير لمصمحتو عاقبل أو غير عاقل ، فتنزاًل مع الكاتب اليمكن أن يكون النيي عن الكممة بالمعنى 

فبل ىو الذي فيم المتن !؟.،فيل سبب ذلك فساد الذائقة المغوية أم ىو مرض قمبي )(الذي قصده 
.  والىو الذي أدرك قيمة السند

 فمنذ متى )("نحن أمة أمية ال نقرأ وال نكتب: "وىناك حديث عن معاوية أن الرسول يقول:ثم يقول 
اىـ !!أصبح معاوية راويا لمحديث؟

ولم . الحديث مروي عن عبداهلل بن عمر وعن سعد رضي اهلل عنيم ،في الصحيحين وغيرىما:أقول
ثم .وىذا وحده كاف في بيان جيمو بالحديث والرواية.أقف عميو من رواية معاوية رضي اهلل عنو 

والصحابة رضي اهلل !ماالعيب في كون معاوية رضي اهلل عنو ىو الراوي لمحديث ، أليس صحابيًا ؟
عنيم عدليم اهلل من فوق سبع سماوات ، ولم يتكمم أحد في روايتو لمحديث إال من كان في قمبو 

. مرض ، فميت الكاتب تحمى باألدب مع ىؤالء الصحابة مادام عريا عن العمم 
فيذه قضايا البد من التعامل معيا بوضوح، فمذلك حين تسألني عن أمي وعن :وىويؤكد ذلك بقولو

نما  ومدى اتساق المتن مع " المتن"راع وعن رعية وأن اإلسناد صحيح ، فإن اإلسناد ال ييمني وا 
. القرآن

" وماذا عن استفادتك من الجيود الحديثة التي تذىب في جزء منيا نحو وجيتك، كجيود:وعندماسئل
وعمى " التركيب"ولكنو ال يساعدك عمى " التفكيك"أنو يساعدك عمى "أركون "ميزة :مثبل؟ قال" أركون

إن أركون . وقتيا يحتاج ألن يتعمق في القرآن. أركون أن يقطع المشوار من التفكيك إلى التركيب
مشكمة الفمسفة التفكيكية ىي .. ولكن في الخمسين األخرى أحتاج أن أقيده قميبلً % 50يساعدني 
يعني أنا لماذا معجب .. فكك كما شئت وساعدني في التركيب، أنا أتبنى التاريخانية. التركيب

المادي بإدخاليا النسبية  (الدوغماتيك )بالمباحث الطبيعية لمدرسة فيّنا ألنيا تفكك المذىب الوضعي
 )(اىـ. تفتقر إلى الكتاب المطمق

أفبيذا العقل ترد األحاديث ؟؟ وىو الذي يقول عن سيرتو الذاتية،وكيف عاش مرحمة : أقول 
العالمية اإلسبلمية »بعدىا دخمت في مرحمة إعداد المشروع الرئيسي : االضطراب والحيرة والشط 

الحقت ىذا المشروع، انعزلت في إحدى جبال لبنان، . «جدلية الغيب واإلنسان والطبيعة». «الثانية
أنا والجبل والخموة والقراءة كانت مرحمة والدة فكرية قاسية، الغوص في الفمسفة بشقييا األوروبي 



م أكتب 1975والعربي، ورؤية التصوف مجموعات ما كتب عن السودان كل ىذا الكم المتبلطم من
م الكتاب ىو رؤية جدلية 1979جدلية الغيب واإلنسان والطبيعة عام : وأقرأ وأمزق حتى خرج كتاب

في عبلقة اهلل مع اإلنسان والكون، وسأكشف اآلن السر األكبر الذي لم أكشفو من قبل، لماذا كتبت 
ىذا الكتاب ؟كنت أجمس في شقة في بيروت في طابق أعمى مع صديقي حتى اآلن الجزائري عبد 

وقتيا وأرجو من كل سمفي ومتدين أن يستمع إلى ىذا الكبلم ليعرف أن ما أقولو ..القادر بن صالح
اآلن كان مصدر ىداية ولكني سأقولو كما حدث، كنا مجموعة من األصدقاء والمثقفين نجتمع في 

وقتيا بدأ الجيش - وعددىم كبير- شقة عبد القادر بن صالح ونتسامر في شؤون الفكر والسياسة 
المبناني والطيران المبناني بقصف مخيمات البلجئين، وكنت أنظر إلى القصف، صرخات النساء، 
أطفال يحرقون إلى درجة التفحم ومن حوليم عمارات وأبنية حديثة ينظرون إلييم بالمنظار، وتمك 

وأقوليا بالطريقة التي »الظروف تعتمي في نفسي ،باإلضافة إلى موجات لجوء من أريتريا فبدأت أفكر 
كنت أقول « كنت أفكر بيا دون أن يكون ىذا الحديث مصدرا الستفزاز ديني، فمقد كان فاتحة ىدى

وأن اهلل بيده كل شيء وأنو قادر عمى كل شيء، ولكن « بسم اهلل الرحمن الرحيم»منذ أن نشأنا نقرأ 
ما أن يكون  إما أنو غير موجود بيذه المواصفات، أمام المآسي التي تتعرض ليا البشرية دائمًا وا 
موجودا وأن ىنالك خطأ ما في ىذه الكتب الدينية ،ألّنو ال عبلقة ليا بيذا الواقع نيائيًا، ما ىي 

بيذه الجثة المتفحمة لؤلطفال وبيذا الفقر في العالم بآالف البلجئين « بسم اهلل الرحمن الرحيم»عبلقة 
من أريتريا إلى صحاري السودان، أنا بطبعي ال أعيش مع أي نفاق ديني أو أيدولوجي أو سياسي 
،كنت في تمك المحظة أكتشف في نفسي إيمانًا عميقًا بوجود اهلل وىذا اإليمان لم يفارقني ،وظل 

لى اليوم، لكن كان ىنالك شيء آخر أؤمن بو وىو الذي أثار في تمك  يبلزمني منذ وعيي وا 
اإلشكالية، أؤمن أنو رحمن رحيم وأؤمن أنو مطمق القدرات، فإذًا أنا أؤمن بو ،وما أراه ال رحمة فيو ، 

وما يمنعو من التدخل إل يقاف ىذه المأساة وأنا العبد الصغير البسيط أىمك يومي ونياري ألنقذ 
البلجئين وألنقذ ىؤالء األطفال من ضرب القنابل ،فيل أنا أفضل من اهلل في السموك األخبلقي أم 

قضية اآلخرة لم تكن طرفًا في . ماذا؟ كنت أرفض الصبلة حتى تحل ىذه اإلشكالية، أصمي لمن؟
األزمة، فمقد كنت أؤمن بأن ىناك آخرة وبعثا ولكن عمي أن أدخل الجنة باقتناع أو أدخل النار 

باقتناع، وكنت مييًأ لمحالتين إذا كانت قناعتي بأنني غير منسجم مع ىذا اإللو وكيف كان يمكنني 
أداء طقوس تعبدية مع تمك اإلشكالية التي كونت أبو القاسم حاج حمد، فكان أن اعتزلت كل شيء 

وصعدت إلى الجبل في لبنان وكنت أستمر في التفكير يومين متواصمين حتى أفقد القدرة عمى 
التفكير وعمى األكل وعمى كل شيء ويأتي النوم وأنا جالس إلى كتاب أقرأه ،لم أكن حريصًا عمى 



الحمام، وال عمى األكل، ولم أكن كذلك حريصًا عمى تيذيب لحيتي وال شعري، وكان البرد قارسا 
أي إلو : ولكنني لم أكن أرتدي مبلبس واقية منو، حتى جسدي لم أعد أشعر بو ألنني كنت أمام خيار
إّن : أنا مؤمن بو، كانت بالنسبة لي قضية منيج ورؤية ليذا الكون، ىذه نقطة جوىرية عندما يقال

محمدًا يكتب كتبو الدينية وعبر من الشك إلى اليقين، ليس صحيحًا إذا كان الدين من خبلل اإليمان 
وليس من خبلل الشك ،كنت أرى أّن المثل الدينية ووجود اهلل الذي أنا مقتنع بو تمام االقتناع حتى 

إيمان يقيني عين اليقين نفسو ولكني غير مقتنع بما يحدث فأريد حبًل :أستطيع أن أقول بكل وضوح 
ليذه اإلشكالية ،إشكالية استمرت أربع سنوات كأّنيا أربعين سنة ، فبدأت أقرأ القرآن قراءة ناقد ورث 
النقد عن تمك الثقافة المتعمقة في الفمسفة الغربية والعربية التي غصت فييا كما قمت لكم طوال فترة 

م حين طردت القيادة األريترية منو واضطررت أن أسافر إلى 1966خروجي من السودان في 
المناطق العربية وأتصل بالجامعات والندوات، وىذا الكم اليائل من الفمسفة النقدية والتحميمية والقراءة 
في مختمف الفبلسفة سواء كان في ولماذا ىذه اليجرة في الصحراء؟ ولماذا المن والسموى ثم ادخموا 

إن فييا قومًا جّبارين، ولماذا : األرض التي كتب اهلل لكم، احتبلل ألراضي الكنعانيين الذين قالوا لو
طرد الناس من ببلدىم يعني أن الوجود الييودي في المنطقة مبني عمى طرد قوم آخرين، إذًا ما 

قبل أن - سميمان سخرنا لو الجن ..واستمريت في القراءات ! الفرق بين القرآن والنازية والفاشية؟؟
يرتد إليك طرفك، ما ىي القضية العممية الجوىرية في ىذا؟، أقرأ في كتب التفسير كيف كان السجود 

أي نحن مجردون من - آلدم وأمر المبلئكة لمسجود ولماذا خمقو؟، لن تعمو شئ إاّل إذا أراد اهلل 
، والطفل الذي (عممية توفيقية)اإلرادة، وقرأت لممعتزلة وكتب الفمسفة اإلسبلمية الجبر واالختيار 

احترق في المخيم الفمسطيني ما ذنبو؟، وىو الذي لم يصل إلى درجة معرفة الوضوء، وعرب لدييم 
مميارات وآخرون ال يجدون ما يأكمون، وكنا نقول بعقمنا البسيط لماذا وضع اهلل كل ثروتو في الجزيرة 

العربية؟ وىناك مجاعات في إفريقيا واليند وبنغبلديش أوليس أولئك مسممين أيضا؟، وآية أخرى 
وفي آيات يطالب بالمحبة لؤلوالد وعدم إيذائيم كيف يطمب  (يابني إني أري في المنام أني أذبحك)

، وحاولت قراءة كل الكتب الناقدة لئلنجيل والتوراة ألنظر !!!من إبراىيم ذبح ابنو؟ ىذه مسائل عجيبة
إلييا بعد أن استعصى عمي اإلسبلم وفيمو ألرى ماذا يفعل الييود والنصارى وىل المصيبة جامعة أم 

 .نحن وحدنا فييا؟
 

فالييودية ترى أن الدعارةالحقيقة لئلنسان إذا نظر إلى زوجة غيره، والنقد الضعيف أن ىذا ابن 
انتقمت بالدراسة إلي ديانات أخرى أي بمعني آخر الدراسات !!! يوسف النجار كان يختمي بمريم 



المقارنة أعوذ برب الفمق وما خمق ومن غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد 
. إذا حسد، ىل نرجع إلى مسألة السحر ونحن في القرن العشرين؟

فضايا وتصريحات ال يمكن أن أسردىا ألنيا معاناة أربع سنوات ،حتى جاء يوم من األيام أحسست 
فيو برغبة في الصبلة وكل تمك القضايا سكتت فجأة ،اغتسمت وتوضأت وصميت ونمت بعدىا لمدة 

 ساعة كنت في رغبة قوية في الصبلة أكثرمن أي رغبة في األكل والشرب، وفي اليوم الثاني 36
 )(اغتسمت وتوضأت وأقبمت عمي المصحف بنفسية مختمفة ليس بالنفسية األولى  اىـ

ولو من ىذا القبيل الكثير مما يدل عمى شك واضطراب وحيرة ، وىو عين المذىب الحداثي 
وماذا بعد الشك في ! أفبيذا الشك والحيرة ترد أحاديث صحيحة كالشمس في رابعة النيار؟.العصراني 

لكن ىذا يصورقدر عقل الكاتب الذي يريد أن يحاكم !وجود اهلل تعالى وممكوتو،و في قضائو وقدره؟
. الناس إليو 

 أعمل عقمو كما يزعم ،يطرح كبلما عاريا عن الحقاتق العممية ،وىوأشبو )(وننتقل إلى كاتب آخر
ففي إحدى مقاالتو .شيء بكبلم العوام الذي ينبئ عن الجيل بقواعد المحدثين في القبول والرد

جاءت من أنيا طبقت عمى العقيدة، وعمى القرآن، وعمى الفرد المسمم، وعمى " قبيمة حدثنا"جناية :يقول
. المجتمع المسمم كل ما جاءت بو من أحاديث ضعيفة، وموضوعة، والفيم السمفي ليذه األحاديث

ذا قمنا كانت من أكبر أسباب تخمف المسممين، لما كان في ىذا تجن، ألن " قبيمة حدثنا"إن جناية : وا 
األحاديث التي جاءت بيا ىي مادة الفقو اإلسبلمي، وألن حب المسممين لنبييم العظيم جعل 

لؤلحاديث منزلة خاصة، وجعميا تتغمغل في صميم نفوسيم وعميق قموبيم بحيث أثرت عمييم أكثر 
من أي شيء آخر، وكانت ىي التي طبعت المسمم النمطي والتي فرضت عمى المجتمع اإلسبلمي 

اىـ .مفاىيم اجتماعية وسياسية متخمفة
: ثم يسترسل في بيان ىذه الجناية التي ذكرىا ويفصل طريقة تغييبيا لمعقل والفكر العممي ،فيقول

اإليمان باهلل : "الجناية األولى عمى العقيدة، والعقيدة كما عرفيا الرسول ـ صمى اهلل عميو وسمم ـ ىي 
فأضافت " قبيمة حدثنا"جاءت ".والقدر خيره وشره: "، وفي روايات"ومبلئكتو وكتبو ورسمو واليوم اآلخر

 :إلى ىذا التعريف كل ما جاءت بو األحاديث عن 
 

. ال تضارون فيو كما ال تضارون في الشمس في رابعة النيار: رؤية اهلل تعالى يوم القيامة: أوالً 
الخ، .. جعموا لكل ما جاء في القرآن عن صفات اهلل مثل العمو والعرش والعين واليد والفم : ثانًيا

ن كانت الكيفية مجيولة، فقالوا مثبًل  إن اهلل لو يدان حقيقيتان تميقان بجبلل اهلل وال :وجوًدا حقيقًيا، وا 



إننا نفوض أمرىا إلى "أي القول " التفويض"تماثبلن يدي المخموقين، وأغرب ما في ىذا أنيم رفضوا 
ن جيمت الكيفية، وفي نظرنا أنيم بيذا"اهلل قاربوا الشرك وأفسدوا : ، وأصروا عمى إثبات المعنى وا 

 .العقيدة
 

األقرع الذي يضرب من ال يعرف الرد عمى " الثعبان"أوجبوا اإليمان بعذاب القبر وبالشجاع : ثالثاً 
. الممكين ضربة يسمعيا الثقبلن، باستثناء اإلنسان، ولو سمعيا لصعق

أوجبوا اإليمان بالميزان ذي الكفتين والمسان وصفتو في الِعظم أنو مثل طبقات السموات : رابعاً 
. واألرض
. أوجبوا اإليمان بحوض الرسول صمى اهلل عميو وسمم الذي يمتد من المدينة إلى حيفا: خامًسا 
. أوجبوا اإليمان بشفاعة الرسول صمى اهلل عميو وسمم وبمعجزاتو الحسية: سادًسا
. أوجبوا اإليمان بكل ما أخبر بو الرسول صمى اهلل عميو وسمم مما يكون بعد الموت: سابًعا 
أن من مات عمى غير اإليمان والتوحيد فيو مخمد في نار جينم أبًدا، وأن أصحاب الكبائر : ثامنًا 

إذا ماتوا عمى غير توبة، وال حصل ليم مكفر لذنوبيم، وال شفاعة فإنيم إن دخموا النار ال يخمدون 
. فييا

ال حصر ليا وال أصل ليا ـ تفسر - أوردوا أحاديث : أما جنايتيم عمى القرآن فإنيا تتطمب كتًبا، فأوالً 
آيات القرآن، ووضعوا مبدأ النسخ وأن ىناك آية واحدة يطمقون عمييا آية السيف نسخت كل آيات 
الصفح والسماح، كما أوردوا أسباًبا ىزيمة ركيكة تثير التقزز ألسباب النزول، وأقحمت في التفسير 

. إسرائيميات ال حصر ليا أساءت إليو، وىبطت بمستواه إلى مستوى القصص والوعظ
وشوىوا صورة الرسول صمى اهلل عميو وسمم عندما زعموا أنو كان يطوف عمى نسائو التسع كل ليمة، 
وأنو أوتي قوة ثبلثين رجبًل، وأنو سحر حتى كان يرى أنو يأتى النساء وال يأتيين، وأن الذي قام بذلك 

 .ييودي
 

ىي " حدثنا"لم ُيعن بو الكتاب والمؤرخون، ذلك ىو أن قبيمة " حّدثنا"ىناك جانب ىام من جناية قبيمة 
التي فرضت الشخصية النمطية لممسمم بصورة تجعميا األسوأ، وأنيا تجعمو الذي ينظر دائًما إلى 

إلى المستقبل وىو الذي يسير مطرقًا منكسًرا حتى ..إلى الماضي، وال ينظر أبًدا إلى األمام .. الوراء 
ال يتيم بخيبلء، أو ينظر إلى نساء، وىو يبدأ حياتو اليومية بمجرد االستيقاظ من النوم بتبلوة دعاء 

الصباح ثم يسير إلى الحمام فيدخمو بقدمو اليسرى ليقضي حاجتو ثم يتوضأ ليصمي ركعتي الضحى، 



إن كان قد صمى الصبح في الفجر، ثم يسير إلى الشارع فيتمو دعاء الخروج، ويركب تاكسى فيتمو 
دعاء الركوب حتى يصل إلى مكان عممو، فإذا أذن الظير وأقيمت الصبلة ترك كل شيء فى يديو، 
ولو كان أمامو طابور طويل ينتظر إنياء مسائمو، وييرع إلى المسجد ليصمي الظير، وما توصي بو 

من نفل، ويعود متثاقبًل إلى الجميور ليستكمل عممو، حتى ينتيي وقت العمل ليعود " حدثنا"قبيمة 
مكرًرا الطقوس واألدعية نفسيا، ليجد زوجة قد أعدت الغذاء فيغسل يديو، وقد يفضل أن يأكل 

بأصابعو وليس بالشوكة والسكين، وعميو قبل بدء الطعام تبلوة دعاء ويختم بدعاء آخر، وىو ال يفتح 
نما ليسمع مواعظ الوعاظ وأقاصيص القصاص عن عذاب  التميفزيون ليسمع غناء أو يرى تمثيمية، وا 
القبر والجحيم حتى ينتيي اليوم ليتمو دعاء النوم وينام عمى شقو األيمن، وبيذا ينتيي اليوم ليبدأ يومًا 

. آخر ويكرر ما أداه في يومو السابق
حثًا عمى تعمم ميارات جديدة أو استدراكًا لنقص فى المعرفة أو حثًا " حدثنا"وال يجد فيما تقدمو قبيمة 

عمى معونة المحتاجين من جيرانو وال يسمع شيئًا عن دوره كمواطن، بل حتى كيف يعامل زوجتو، 
. ويدرب أبناءه عمى االعتماد عمى النفس واإلقدام وتحمل االمسؤولية

إنيا تعيش الماضى وتجيل المستقبل، إنيا . ضد الحياة، ضد الحاضر" حدثنا"إن كل بضاعة قبيمة 
ضد االعتماد عمى النفس، أو الحرية في اإلرادة، أو القدرة عمى تحمل المسؤولية، أو الرغبة فى 
التقدم، أو أي شيء يثير الذىن أو ُيعمل العقل، أو ما يثبت وجوده في ىذا العصر، فإذا تعرض 

 .ألحد تحدياتو وقف كطفل مسكين أعزل ال يعرف حبًل وال ييتدي سبيبلً 
جعمت الطابع الرئيسي لممسمم النمطي السمبية والماضوية، ومعنى ىذا أنيا حكمت " حدثنا"إن قبيمة 

عميو باإلعدام األدبي والميني واالجتماعي لفقده كل المقومات التي يمكن بياأن يساىم في حياة 
 )(.العصر

لم يدع الكاتب في مقالو ىذا جانبا من أحاديث العقائد سواء منيا اإليمان باهلل أو المبلئكة أو الرسل 
أو اليوم اآلخر أو القدر خيره وشره ،والأحاديث الحبلل والحرام  ، والسنن والمستحبات وكذا أحاديث 

ويمكن ،اآلداب واألخبلق  ، إال ىدميا وأتى عمييا من القواعد بزعم واه وكبلم خال من القيمة العممية
:- رد ىذا الكبلم المتيافت من خبلل النقاط التالية

من المعموم والمسمم بو أن الرد عمى أي كبلم عممي يكون بكبلم عممي وعمى أساس مسمم بو : أوال
لدى جميع األطراف ، لكن الكاتب لم يأت بشيء من ىذا بل خالف كل قواعد أىل الحديث ، وأتى 

بما لم يقمو أحد منذ بدء التقعيد ليذا العمم ، ومعموم أن صيغ األداء والتحديث جعميا المحدثون شرطا 



لقبول األخبار ، وشددوا في قبوليا ولم يقبموا خبرا إال أن يذكر المخبر سنده في ىذا الخبر، قال 
 )(.كل حديث ليس فيو حدثنا وأخبرنا فيو خل وبقل: شعبة رحمو اهلل

ماكنى عنو الكاتب بقييمة حدثنا ،وىي صيغ األداء ىي بحق من مفاخر ىذه األمة ، وىي : ثانيا 
سمسمة النسب التي تصل ىذه األحاديث برسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ، وحين نشكك فييا أو في 
بعضيا ونعرضو عمى غير أىل الفن فإن الجناية عظيمة عمى  سنة المصطفى صمى اهلل عميو وسمم 
كميا ، فقد وردت إلينا من ىذه الطرق، كما لم يذكر الكاتب قاعدة نميز بيا بين مايقبل ومايرد من 
ال فكيف يستشيد بالحديث إذا كان يؤيد  ىذه األحاديث التي نقمت إلينا بيذه الصيغ سوى العقل ، وا 

ليس معنى ىذا أنو لن يظير من يعمل لتجديد الفكر : ماذىب إليو كحديث أركان اإليمان ،وكقولو
اإلسبلمي، فقد تنبأ لنا الرسول أن اهلل ُيقيض ليذه األمة عمى رأس كل مائة عام من يجدد ليا أمر 

 ولكن معناه أنو سيظير حيث ال يحتسب، وأنو قد يكون من قبيل ذلك األشعث األغبر ،()دينيا
المدفوع عن األبواب الذي لو أقسم عمى اهلل ألبره، فبل تقولوا أّنى لو ىذا ولم يؤت سعة من المال ولم 

إنو يكون من المؤمنين باإلسبلم كرسالة إلنقاذ الناس من الظممات إلى النور ومن ! يتعمم في األزىر؟
الجيالة لممعرفة، ومن قيد اإلصر واألغبلل إلى الفكر والحرية، وممن يعممون احتساًبا ال لقاء أجٍر 

 )( اىـ. وال من منطمق الوظيفة وعادة ما يطاردىم األزىر باعتبارىم غير مختصين
لوال ىذه األسانيد لما كانت لسنة النبي صمى اهلل عميو وسمم مزية والقيمة عممية ، وألشييت : ثالثا

رساالت األنبياء السابقين عمييم السبلم التي طاليا التغيير والتبديل لبعدىا عن مصدر التمقي وعدم 
. االتصال بينيا وبين من أنزلت عميو باألسانيد الصحيحة 

لم يقدم الكاتب أدلة عممية يمكن مناقشتيا والرد عمييا عمميا كما ىو حال أىل العمم أو أىل : رابعا 
الجدل والمناظرة ، وكل ماقالو تيييج واستيزاء وىمز ولمز ، وليس ذلك من النقاش العممي في 

وغالب األحاديث التي ذكرىا في الصحيحين أو في أحدىما ،ثم ىي بصيغة التحديث التي ىي .شيء
!    ؟.فماذا بقي بعد ىذا من سنة النبي صمى اهلل عميو وسمم.أعمى درجات السماع

 وعمى ىذه األوىام والكبلم العاري عن الحقيقة العممية بنى أسطورتو المقيتة وحكايتو اليزيمة التي لم 
تجريد البخاري : تجد رواجا بين العوام فضبًل عن أىل العمم والمتخصصين  ، وأقصد بذلك كتابو 

حيث اعتمد في رد األحاديث كبلمًا غير منضبط والمنيجي ، فتارة .ومسمم من األحاديث التي التمزم 
يصادم بين النصوص ويبطل جانبا منيا بدعوى معارضة القرآن ،وتارة يزعم معارضتيا لمعقل ،ومن 

: عجب زعمو أنو يتأدب بعد ذلك مع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم والنصح لو ولسنتو ، فيقول
، كنوع من االعتذار عما جناه األسبلف عندما "إليك يا سيدي يا رسول اهلل: "والكتاب يبدأ بإىداء



اىـ ..تقبموا أحاديث تمس مقام الرسول وتنال من ذات اهلل، وتسيء إلى العقيدة، والقرآن، والمجتمع
وىل جنى أسبلف األمة عمى السنة النبوية بعد كل ماقدموه في سبيل التثبت من نقل األخبار 

ذا كان كل مافعموه جناية فقل لي بربك ماىي النصرة والتعزير والتوقير ، ىل ىي في !وروايتيا ؟ وا 
بطال ىذه الحقائق العممية التي شيد بدقتيا وسبلمتيا العدو قبل الصديق ؟؟  نقض ىذه القواعد وا 

، أكدنا فييا أننا ال نتعرض "لكي ال ُيساء الفيم.. قبل أن تبدأ القراءة"يتمو ىذا اإلىداء كممة بعنوان 
لمُسنة، ألن الُسنة ىي المنيج والدأب والطريقة، أي إنيا عممية، وليست قولية، بل إن الكتاب ال 

يتعرض أيًضا لؤلحاديث لو ثبتت نسبتيا إلى الرسول بدليل أنو أبقى عمى أي حديث ينبض بعبق 
النبوة ويتفق مع القرآن، ولكن ىذا لم يكن شأن األلوف من األحاديث التي ظيرت العتبارات دينية 

 اىـ.وسياسية واجتماعية عديدة
 

ولم يذكر لنا الكاتب الميزان الذي اعتمده في  حذف األحاديث أو إثباتيا سوى أنيا تتفق في نظره 
وحسب رؤيتو مع عبق النبوة أوآيات الكتاب العزيز ، وليت شعري أين سنجد ىذا الميزان بعد ذىاب 

! الكاتب ، ثم من ىو الذي يبين توافق أوتعارض ىذه األحاديث مع القرآن العظيم ؟
إجماع عمماء الُسنة عمى عدم "عن : وقد قرر الكاتب في مقدمتو بعد ذلك مقدمات أربع، األولى

رواية الحديث في عيد الرسول والخمفاء الراشدين كانت "عن أن : ، والثانية"صحة كل ما في البخاري
تجربة حديثة لباحث إسبلمي متخصص "عن : ، والمقدمة الثالثة"تحريم التدوين واإلقبلل من الرواية

". في مجال عموم الحديث تؤكد قصور قواعد المحدثين في التحقيق من صحة األخبار
 باستخدام )(" أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا الإلو إالاهلل"وجاء في نياية بحثو تحقيق حديث 
 طريقًا ليذا الحديث ال يسمم 234 طريقة، ثم استخبلص 265000موسوعة خاصة عمى حاسوب بو 

زواج النبي صمى اهلل عميو وسمم من عائشة "عن :واحد منيا من أن يكون فيو كبلم، والمقدمة الرابعة 
، وىذه المقدمات األربع "حيث وصفيا بكونياكذبة كبيرة في كتب الحديث)(  ..وىى بنت تسع سنين

استغرقت ثمانين صفحة وكانت ضرورية، فما كان ممكنًا أن ينتقل القارئ من عالم البخاري المقدس 
. كأصدق كتاب بعد كتاب اهلل إلى تجريده من مئات األحاديث إال بعد تييئتو بيذا المقدمات األربع

وىذه القواعد التي ذكرىا مجازفة ببل دليل عممي ،فقد ذكر اإلجماع عمى عدم صحة مافي البخاري 
مع أن اإلجماع منعقد عمى خبلف ماذكره ،وىو تمقي األمةقاطبة ليذا الكتاب بالقبول فكيف يستقيم 

ىذا مع إجماع أىل السنة عمى عدم صحة كل مافيو كما ذكر الكاتب؟؟  



التي ُيعد االختبلف معيا مبرًرا لعدم األخذ - كما يقول – يبدأ الكتاب بعرض المعايير القرآنية 
 .بحديث، وقدم كل معيار بكممة موجزة عنو

 
بينا في المقدمة أن الغيب مما يدخل اإليمان بو في األديان، : يقول عنو " الغيب"وأول المعايير ىو 

ولكن القرآن وحده ىو الذي يتكمم عن الغيب، ألن اهلل تعالى وحده ىو الذي يعمم الغيب، وقد أكد 
ذا كان األمر كذلك، فكيف ظيرت ألوف األحاديث تتحدث  الرسول مراًرا أنو ال يعمم الغيب، وا 

بتفصيل عما سيحدث لئلنسان بمجرد أن يموت ويدخل عالم الغيب، بدًءا من عذاب القبر حتى ما 
وسر االىتمام بالغيب حتى يكون ىو الذي ُبدئ بو :قال.في الجنة من نعيم وما في النار من جحيم

ن مع الزمن عقمية غيبية تؤمن  بأن تكثيف الحديث عن الغيب الذي لم يرد فى القرآن ومواصمتو تكوَّ
بالخرافة بعد أن ميد ليا ذكر ىذه الغيبيات الطريق، وعندما يحدث ىذا فإن معناه أن يفقد المسممون 

عقوليم، فبل ينتفعوا بشىء في عصر يقوم عمى العقل، يزيد في خطورة األمر أن ىذا الموضوع 
 حديثًا وىو أكبر رقم نالو موضوع 227استأثر بأغمبية األحاديث فى موضوع واحد فبمغت  (الغيب)

اىـ .واحد مما يعني تركيزًا البد أن يعمق أثره عمى العقل
عاِلُم اْلَغْيِب َفبَل ُيْظِيُر } َ :ىذا إيمان ببعض الكتاب وكفر بالبعض اآلخر ، فاهلل تعالى يقول : قمت

 – ٦ٕ: الجن {َعَمى َغْيِبِو َأَحدًا ِإالَّ َمِن اْرَتَضى ِمن رَُّسوٍل َفِإنَُّو َيْسُمُك ِمن َبْيِن َيَدْيِو َوِمْن َخْمِفِو َرَصدًا 
عمى – وكميم ممن ارتضى –    فبلخفاء بوجو في ىذه اآلية أن اهلل يطمع من ارتضى من رسمو ٧ٕ

!  ماشاء من الغيب ،فكيف يحاكم الباحث غيره إلى القرآن وىو ممن اليؤمن ببعضو؟
وعرض ستة -  كما يقول – حديثًا من اإلسرائيميات أقل ما يقال فييا أنيا ال تمزم 37وعرض الكتاب 

. أحاديث تمس ذات اهلل تعالى وما يجب لو من منزلة
وياهلل العجب ىل عقل الكاتب أعمم بما يميق باهلل تعالى من صفات وأسماء أم ماجاء عن المعصوم 

 !؟. صمى اهلل عميو وسمم
 

ولما كنا نرى أن األحاديث ال يمكن ليا تفسير القرآن أو تحديد أسباب نزول أو ادعاء النسخ :ثم يقول
ألن القرآن قطعي الثبوت وال يمكن ألحاديث ـ حتى لو كانت صحيحة ـ أن تدعي أن ىذه اآلية 

منسوخة، أو أن سبب نزوليا ىو كيت وكيت، فيذا مرفوض شكبًل وموضوًعا، شكبًل ألن الحديث أقل 
في درجة ثبوتو من القرآن، وموضوًعا ألن درجة منزلتو أقل من القرآن، وليذا فبل يمكن لؤلحاديث أن 

تعالج تفسير القرآن ناىيك أن يدعي نسخ العشرات من آيات السماح بآية يسمونيا آية السيف، 



  تقدم 18 تدعي النسخ، و11 في تفسير القرآن، و 24وبمغت األحاديث التي تحفظ عمييا الكتاب 
اىـ .( حديثاً 53أي المجموع بالنسبة لمقرآن ىو )أحكاًما مخالفة ألحكام القرآن 

 حديثًا قدسًيا، ألنو 18من األحاديث -كما يقول – و يرى الكتاب أن مما يدخل فى إطار ما ال يمزم 
ال يؤمن إال بوحي قرآني، أما الُسنة فما جاء فييا بوحي فبوحي أقل شأنًا من الوحي القرآني 

وتحفظ الكتاب عمى األحاديث الواردة عن كرامات لمرسول، وقد قال القرآن .والمفروض أن يفرق بينيما
: العنكبوت{َأَوَلْم َيْكِفِيْم َأنَّا َأنَزْلَنا َعَمْيَك اْلِكَتاَب ُيْتَمى َعَمْيِيْم ِإنَّ ِفي َذِلَك َلَرْحَمًة َوِذْكَرى ِلَقْوٍم ُيْؤِمُنوَن   }:

وَقاُلوْا َلن نُّْؤِمَن َلَك َحتَّى َتْفُجَر  }:كما رفض الرسول في سورة اإلسراء كل مطالب المشركين  . ٥ٔ
َر اأَلْنَياَر ِخبلَلَيا َتْفِجيرًا َأْو ُتْسِقَط  َلَنا ِمَن اأَلْرِض َينُبوعًا َأْو َتُكوَن َلَك َجنٌَّة مِّن نَِّخيٍل َوِعَنٍب َفتَُفجِّ

   فبل داعي لمتطفل 92 -٩ٓ: اإلسراء {السََّماء َكَما َزَعْمَت َعَمْيَنا ِكَسفًا َأْو َتْأِتَي ِبالّمِو َواْلَمآلِئَكِة َقِبيبل
. واالفتئات عمى القرآن، وعمينا أن نقف حيث يوقفنا القرآن

 حديثًا تخل بعصمة الرسول اعتبرناىا مما ال يمزم، وأربعة أحاديث تتناقض مع 26وىناك :يقول
 الذي استبعده مسمم وأورده )("من بدل دينو فاقتموه"اآليات العديدة عن حرية االعتقاد بما فييا حديث 

 حديثًا تسرف في الترغيب والترىيب، مما يؤدي إلى خمل في التقدير، كما أن ىناك 46البخاري، و
 . حديثًا تفرض دونية عمى المرأة39
 

 حديثًا في متن كل منيا مشكمة، ال يتسع المجال بالطبع لئلشارة إلى كل منيا، 89وأخيًرا فيناك 
 ومثل ىذا )(ولكن نمثل ليا بحديث يّدعي استسقاء عمر بن الخطاب بالعباس باعتباره عم الرسول

أمر ال يقبل فما كان عمر يقر استسقاء إال من الرسول، فضبًل عن أن العباس لم ُيعرف عنو سابقة 
. في اإليمان، ناىيك أنو كان تاجًرا ومرابًيا، فإذا كان عم الرسول، فإن أبا ليب عم الرسول أيًضا

 حديثًا، وثمث ىذه األحاديث مكرر، وقد يصل 635" ال تمزم"وتبمغ األحاديث التي رأى الكتاب أنيا 
. تكرار الحديث الواحد خمس أو سبع أو ثماني مرات، ولو احتسبنا التكرار فييا لبمغت ألفاً 

ثم يشير إلى أن ىذا الكتاب ىو أول خطوة منظمة وممنيجة لضبط الُسنة بضوابط القرآن، وىو الذي 
يمكننا من التخمص من األحاديث الموضوعة التي كانت من أكبر أسباب تخمف المسممين، وبالطبع 
ذا  فإن ىذا ال ُيعد مساًسا بالُسنة الحقيقية ـ ألنو ال يمكن أن يكون في الُسنة حديث يخالف القرآن، وا 

. وجد فيجب استبعاده ببل تردد، والتصرف غير ذلك يعني اإليمان بشرع يخالف القرآن
فإننا فتحنا السبيل لمراجعة كتب الُسنة األخرى، وكل حديث تحفظنا " اقتحمنا العقبة"وأعتقد أننا وقد 

عميو في البخاري سيستتبع التحفظ عمى عشرة أحاديث في المراجع األخرى التي ىي دون 



الصحيحين، وىذه فيما نرى خطوة منيجية حاسمة لمتخمص مما كان يقف في طريق النيضة 
 )(باإلسبلم في العصر الحديث اىـ

:- جممة مارد بو ىذه األحاديث يتمخص في: قمت 
َوَما آَتاُكُم }: مع أن اهلل تعالى بقول .مخالفتيا لمقرآن العظيم الذي اليؤمن الكاتب بغير ماجاء فيو -1

 7/الحشر{الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَياُكْم َعْنُو َفانَتُيوا
منيجيةيريدىا ،ألن - سوى عقمو - والأعمم .عدم المنيجية العممية المتبعة في نقميا وروايتيا - 2

الضوابط والموازين الدقيقة التي وضعيا عمماء الحديث لمقبول أو الرد ، معمومة لمقاصي والداني في 
. كتب يقرؤىا كل من لو عناية بعموم الشرع 

تجاوزىا الحد في مسائل شتى كعصمة ومعجزات النبي صمى اهلل عميو وسمم ، واإلفراط في - 3
نزال المرأة منزلة دونية ونحو ذلك  ولم يضع لنا ضابط الحد الذي الينبغي . الترغيب والترىيب ، وا 

. وال المسائل التي تدخل تحت ىذا الضابط!تجاوزه  ؟
ثم حاكمنا الكاتب في كل ذلك إلى العقل بل إلى عقمو ىو ، الذي اعتمده في كل مايقبل ويرد ، فإذا 
رد ولم يقبل ماجاء عن عمماء وسمف األمة مما ثبت بالنقل والعقل القويم فكيف يمزمنا بقبول نتاج 

عمى أن ! عقمو ىو ، ولكل من القراء عقمو الذي يستطيع إعمالو في مثل ىذه األحاديث وغيرىا ؟
ىذه الكممات يفيم منيا أن المحدثين حين دونوا األحاديث وتقموىا لم يستعمموا العقل ، بل أىمموه ، 

.  وىذااألمر الحقيقة لو 
:- العقل عند المحدثين
عند السماع - 1:أن السمف رحميم اهلل راعوا العقل في أربعة مواطن-رحمو اهلل -بين الشيخ المعممي 

. عند الحكم عمى األحاديث- 4. عند الحكم عمى الرواة-3. عند التحديث-2
 ثم بين أن المتثبتين إذا سمعوا خبرا تمتنع صحتو أو تبعد لم يكتبوه ولم يحفظوه، فإن حفظوه لم 

ونقل عن . يحدثوا بو، فإن ظيرت مصمحة لذكره ذكروه مع القدح فيو وفي الراوي الذي عميو تبعتو
وذلك أن يستدل عمى الصدق والكذب فيو بأن يحدث المحدث ما ال :  اإلمام الشافعي رحمو اهلل قولو

 وقول الخطيب رحمو )(.يجوز أن يكون مثمو أو ما يخالفو ما ىو أثبت أوأكثر دالالت بالصدق منو 
 وفي الرواية جماعة يتسامحون عند )(. باب وجوب إخراج المنكر والمستحيل من األحاديث :اهلل 

السماع وعند التحديث، لكن األئمة بالمرصاد لمرواة، فبل تكاد تجد حديثًا بين البطبلن إال وجدت في 
سنده واحدًا أو اثنين أوجماعة قد جرحيم األئمة،واألئمة كثيرًا ما يجرحون الراوي بخبر واحد منكر 

 .)(جاء بو، فضبًل عن خبرين أو أكثر



وتجد ذلك كثيرًا في تراجم . (( باطل )) أو (( منكر )): ويقولون لمخبر الذي تمتنع صحتو أو تبعد
الضعفاء، وكتب العمل والموضوعات، والمتثبتون ال يوثقون الراوي حتى يستعرضوا حديثو وينقدوه 

. حديثاً حديثاً 
فأما تصحيح األحاديث فيم بو أعنى وأشد احتياطا، نعم ليس كل من حكي عنو توثيق أو تصحيح 

. متثبتًا، ولكن العارف الممارس يميز ىؤالء من أولئك
ىذا وقد عرف األئمة الذين صححوا األحاديث، أن منيا أحاديث تثقل عمى بعض المتكممين ونحوىم، 
ولكنيم وجدوىا موافقة لمعقل المعتد بو في الدين، مستكممة شرائط الصحة األخرى، وفوق ذلك وجدوا 
في القرآن آيات كثيرة توافقيا أو تبلقييا، أو ىي من قبيميا، قد ثقمت ىي أيضًا عمى المتكممين،وقد 
عمموا أن النبي صمى اهلل عميو وسمم كان يدين بالقرآن ويقتدي بو، فمن المعقول جدًا أن يجيء في 

)( اىـ.كبلمو نحو ما في القرآن من تمك اآليات

ومماراعني أني أجدفي معاني كثيرمن األحاديث ما ال يقبمو عقل :وقال ردًا عمى أبي رية في قولو
ال ريب أن في ما ينسب إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم من األخبار ما يرده العقل : أقول.صريح 

الصريح، وقد جمع المحدثون ذلك وما يقرب منو في كتب الموضوعات، وما لم يذكر فييا منو فمن 
 )(اىـ.تجد لو إسنادًا متصبًل إال وفي رجالو ممن جرحو أئمة الحديث رجل أو أكثر

فمن الواضح أن انتفاء الموانع الظاىرة كمناقضة العقل الصريح ونحوه إنما يفيد إمكان : وقال أيضا
: الصحة، ثم يحتاج بعد ذلك إلى النظر في السند، فإن كان موثق الرجال، ظاىر االتصال، قيل

. صحيح اإلسناد، ثم يبقى احتمال العمة القادحة بما فيو من الشذوذ الضار، والتفرد الذي ال يحتمل
والنظر في ذلك ىو كما قال أبو رية  ال يقوم بو إال من كان لو فيم ثاقب وحفظ واسع، ومعرفة تامة 

 وىذه درجة ال تنال بمجيود أبي رية وال بأضعاف أضعافو، فبان ،باألسانيد والمتون وأحوال الرواة 
يقينًا أن أبا رية ال يمكنو االستقبلل بتصحيح حديث، بل كتابو ينادي عميو أنو ال يمكنو أن يستقل 

إذن فمم يفده مجيوده شيئًا في ىذا الشطر، وبقي فيو كما كان عالة عمى تصحيح . بتصحيح إسناد
 )(اىـ.عمماء الحديث

وبيذا يجاب ىذا الكاتب وأمثالو ممن اليستطيعون االستقبلل ببحث عممي منيجي في قبول :قمت
. األحاديث أو ردىا ،فيم أضعف من ىذا بمراحل 

ولم بنج صحيح البخاري من سيام كاتبة مجيولة جعمت الطعن في ىذا السفر الجميل سممًا ترتقي بو 
 جعمت )(.في نقد البخاري ،كان بينو وبين الحق حجاب : إلى الشيرة في عالم الوىم ، أسمت كتابيا

في كتابيا ىذا كل ماخالف اإلجماع إجماعا ، فذكرت اإلجماع عمى عدم إمامة البخاري ،ثم ذكرت 



مخالفة :ضعف رجالو، وثانييا: أن ىناك ثبلثة محاور اعتبرىا العمماء وراء ضعف البخاري ،أوليا
مما يعني أن ىيبتو مصطنعة ، وعممو قميل وحديثو، .نكارة متونو : أحاديثو لمقرآن والمعقول ، وثالثيا 

. وقد فضحو العمماء المتنورون
وىذا كبلم غبر عممي والدقيق ،بل من لو أدنى عناية بعموم الحديث يدرك أن اإلجماع عمى خبلف 

. ماذكرتو ، ولكن لعميا التدري مااإلجماع ،والرأت صحيح البخاري والسمعت بو
المجترئين عمى السنة عموما بجيمو في عمم الحديث، ثم بدأ يتطاول عمى )( وقد اعترف بعض ىؤالء

ىذا العمم وأىمو وأنيم أفتوا أعمارىم في مايسميو وىما ، حيث يبحثون في سمسمة رجال طويمة لينسبوا 
لرسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم مالم يقمو ، ولو أنيم اكتفوا بالقرآن لكفاىم ، ثم بدأ يضرب أمثمة عمى 

افتروا عمى رسول – بزعمو – جيمو بالحديث ،ويردىا بيذا الجيل،ومن تمك األمثمة أن أىل الحديث 
اهلل صمى اهلل عميو وسمم وعمى أمناعائشة رضي اهلل عنيا فذكرواأن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

،ثم رد ذلك واستبعده بأنو اليوجد في عصرنا قائد حربي )(كان يصطحب بعض زوجاتو في الحروب
عمى وجو األرض يصطحب زوجتو إلى ساحة المعركة،فكيف يسمم المسممون بيذاوىم لم 

  )(!وكيف يتيمون النبي صمى اهلل عميو وسمم بذلك ؟!يروه؟
وكأن الكاتب يعيش في عزلة عن المجتمع المعاصر ،وماتمقاه المرأة من امتيان لكرامتيا ،وبيع 

لعرضيا بأبخس األثمان في ساحات المعارك ، ومعسكرات الجيوش الشرقية والغربية ، يقول العبلمة 
يا رسول اهلل، ): قالت – في تعميقو عمى حديث أم سممة رضي اهلل عنيا - رحمو اهلل -أحمد شاكر

وال تتمنوا ما فضل اهلل بو بعضكم عمى  ): يغزو الرجال وال نغزو ، ولنا نصف الميراث ، فأنزل اهلل 
– في عصرنا – وىذا الحديث يردُّ عمى الكذابين المفترين  )- : رحمو اهلل –  قال )((.. .بعض 

الذين يحرصون عمى أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين ، فيخرجون المرأة عن خدرىا وعن صونيا 
وسترىا الذي أمر اهلل بو ، فيدخمونيا في نظام الجند ، عارية األذرع واألفخاذ بارزة المقدمة والمؤخرة 
، متيتكة فاجرة ، يرمون بذلك في الحقيقة إلى الترفيو الممعون عن الجنود الشبان المحرومين من 

 )(النساء في الجندية ، تشبيًا بفجور الييود واإلفرنج اىـ

لقد كان النبي صمى اهلل عميو وسمم يصطحب بعض أزواجو في الغزو ، وكذلك كان يأذن لبعض 
النساء الصحابيات رضي اهلل عنين ، الليجعمن في مواجية العدو ويعرضن لمقتل والتعذيب واالبتزاز 

نما ليسقين الماء ويداوين الجرحى ،  ، وال ليجعمن ترسا لمرجال وال وسيمة لممتعة المحرمة ، وا 
ويحتسبن في القيام باألعمال اليسيرة التي تعين الرجال عمى أداء ميمتيم ، مع التزامين بكامل 

 أن النساء )(لقد ذكرت إحدى الدراسات الصادرة عن منظمة الصميب األحمر .عفافين وحشمتين 



يشاركن بفعالية في كثير من النزاعات المسمحة في شتى أنحاء العالم، وقد لعبن دورًا في الحروب 
وكانت الحرب العالمية الثانية قد سمطت الضوء عمى دور النساء، وىو دور . عمى امتداد التاريخ

تمثل أساسًا في قوات االحتياط واإلسناد والعمل في مصانع الذخيرة، إضافة إلى المشاركة المباشرة 
من جممة أفراد القوات % 8فتشكل النساء . في القتال وفي جميع اإلدارات والوحدات العسكرية

المسمحة، وتعاظم دورىن بعد الحرب العالمية الثانية، فزاد عدد الممتحقات طوعا أو كرىا بالقوات 
من جممة أفراد القوات المسمحة في الواليات المتحدة، % 14فعمى سبيل المثال تشكل النساء .المسمحة

.  أربعين ألف امرأة1990/1991وكان عدد النساء األميركيات المشاركات في حرب الخميج الثانية 
وفي كثير من حروب التحرير أو حروب العصابات قامت النساء بدور أساسي، ففي نيكاراغوا قدرت 

من قوات جبية فاريبوندي مارتي % 25، وفي السمفادور كن %30النساء في جيش الساندنستا بـ 
وقد أظيرت الحاالت التي وقعت في رواندا أن النساء تجاوز دورىن بالقتال .لمتحرير الوطني

عداد الطعام، إلى المشاركة في المجازر وأعمال اإلبادة الجماعية التي  والتحريض واإلسناد والرعاية وا 
. وقعت

فشتان مابين المرأة في الجياد مع النبي صمى اهلل عميو وسمم ،ومشاركتيا في الحروب المعاصرة التي 
.  نفى الكاتب أي وجود ليا 

 الخاتمة

:- بعد ىذا العرض المختصر لبعض ماكتبو ىؤالء العقبلنيون يمكن أن ألخص أىم نتائجو فيما يمي

العقبلنيون المعاصرون ليسوا مدرسة حادثة ، بل ىي امتداد ألفكار سابقييم من العقبلنيين القدماء -1
 .

نما ىي مقاالت - 2 ليست لدى ىؤالء العقبلنيين المعاصرين حجج مقنعة قابمة لمنقاش العممي ،وا 
. وكتب أشبو ماتكون بالموضوعات اإلنشائية التي يعرض كاتبيا قدرتو الببلغية ،ومعرفتو اإلنشائية

اتخذ الطاعنون من ىذه المدرسة في الصحيحين أو غيرىما من كتب السنة ىذا األمر مطية -3
. لمتفمت من أحكام وضوابط الشرع المطير المبنية عمى التكميفات واألوامر والنواىي

ليس ليذه المدرسة صدى واسع وقبول لدى أىل العمم والدراية ، لضعف حججيم ، فما ذكروه -4
.  اليعدو أن يكون كبيت العنكبوت الذي اليقوى عمى البقاء 



من خبلل استعراض أقوال بعضيم تظير قيمة العقل ، وأنو بدرجة من الضعف اليستطيع معيا -5
فمقاالتيم تتفق في الدعوة . االستقبلل بتقدير النافع من الضار إال عن طريق االستضاءة بنور الوحي

إلى االكتفاء بالعقل في قبول األحاديث وردىا ، لكنيم لم يتفقوا عمى العقل الذي يرجع إليو ، فكل 
.  منيم يجعل عقمو مرجعا

تظير ىذه الكتابات عمو شأن الصحيحين وغيرىما من كتب الحديث المسندة التي لم تزدد مع -6
. توجو ىذه السيام ليا إال قوة ومنعة 

وميما يكن من شيء فقد مضت سنة اهلل جل وعبل أن يظير عز ىذا الدين ونصرتو حين يعاديو 
ىؤالء وأمثاليم ثم تكون الدائرة عمييم ، ويتضح عمو مكانة ىذا الدين ،واهلل غالب عمى أمره ولكن 

. أكثر الناس اليعممون 
 

 مراجع البحث
  (ىـ 1377ت).أحمد محمد شاكر -1   

ىـ 1426-مصر – دار الوفا -عمدة التفسير        = 
سامر محمد نزار – إسبلمبولي - 2

م 1998دمشق – دار األوائل – المرأة مفاىيم ينبغي أن تصحح         = 
محمد ناصر الدين – األلباني -3

ا لمكتب اإلسبلمي - صحيح الجامع الصغير       = 
 (ىـ 1270ت  )أبو الفضل محمود البغدادي –األلوسي -4

ىـ 1426دار الكتب العمبة –روح المعاني      = 
األمين الصادق األمين  -5

.  مكتبة الرشد بالرياض :ط – موقف المدرسة العقمية من السنة النبوية      = 
  (ىـ256ت )محمد بن إسماعيل بن إبراىيم الجعفي – البخاري -6

المكتبة السمفية – ومحب الدين الخطيب – محمد فؤاد عبدالباقي :ت.الجامع الصحيح      = 
 (ىـ 279ت).محمد بن عيسى بن سورة : الترمذي-7

دارالفكر  – عبدالرحمن عثمان :ت – السنن      = 
  (ىـ728ت)أحمد بن عبدالحميم بن عبدالسبلم - ابن تيمية-8

ىـ  1417دار الكتب العممية –عبدالمطيف عبدالرحمن :اعتنى بو – درء تعارض العقل والنقل      = 



ىـ 1418ط– عبدالرحمن بن محمد بن قاسم : جمع وترتيب –مجموع الفتاوى      = 
. جمال البنا-9

. مقاالت منشورة عمى موقع صحيفة المصري اليوم     =
. مانع بن حماد:الجيني-10

دار الندوة العالمية :الناشر– الموسوعة الميسرة في األديان والمذاىب واألحزاب المعاصرة      =
. لمطباعة والنشر

 (ىـ 405)أبو عبداهلل محمد بن عبداهلل – الحاكم -11
اليندية :ط:المستدرك       = 

. خديجة بيطار -12
م 2003دار األحداث المغربية :الناشر– في نقد البخاري       = 

 (ىـ463ت)– الخطيب البغدادي ،أحمد بن عمي بن ثابت - 13
. الطبعة اليندية– الكفاية في عمم الرواية      =

 (ىـ 604ت)فخر الدين محمد بن عمر : الرازي-14
بيروت – دار الفكر – مفاتيح الغيب       = 

. رمضان عبدالرحمن عمي-15
، الحوار المتمدن:مقاالت منشورة عمى موقع      = 

  (ىـ275ت  )أبو داود سميمان بن األشعث – السجستاني -16
عزت الدعاس وعادل السيد  :السنن  ت     = 

 (ىـ204ت).محمد بن إدريس – الشافعي -18
. الشيخ أحمد شاكر :ت– الرسالة       = 

 (م2004ت )أبو القاسم حاج حمد -19
منشورة عمى موقع مكتبة نيضة العرب اإللكتروني – مقاالت أبو القاسم حاج حمد      = 

 (ىـ774ت)عماد الدين أبو الفدا إسماعيل -ابن كثير-20
. دار الحديث بالقاىرة – تفسير القرآن العظيم       = 

 (ىـ261ت )مسمم بن الحجاج القشيري -21
. مع المنياج لمنووي– عبداهلل أبو زينة :دار الشعب  ت:ط– الجامع الصحيح       = 

 (ىـ1386ت )عبدالرحمن بن يحيى :المعممي-22



القاىرة - دار الكتب السمفية - الشيخ األلباني ومحمد عبدالرزاق حمزة: ت– األنوار الكاشفة       = 
 (ىـ849ت)أبو عبداهلل محمد بن المرتضى اليماني - ابن الوزير-23

ىـ 1407الثانية :دار الكتب العممية ط– إيثار الحق عمى الخمق      =
. يوسف كمال -24

. القاىرة– دار الوفا - ىـ 1406األولى :ط- العصريون معتزلة اليوم       = 
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   آفاقhttp://www.aafaq.org/ 

  الحوار المتمدنhttp://www.ahewar.org/debat/nr.asp 
  صحيفة المصري اليومhttp://www.almasry-alyoum.com/ 

 مكتبة نيضة العربhttp://rolex.hostwq.net/book/indexcat-393.html 
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